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V Praze dne 12. 10. 2022 

Vážený pane premiére, 

znovu se na Vás obracíme ve věci deagrofertizece české společnosti.  

Jmenováním Vaší vlády přestal být Ing. Andrej Babiš členem vlády a skončilo tak embargo na čerpání 

dotací pro Agrofert. Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů 

neměl skončit. Především by měl Andrej Babiš vrátit všechny dotace, které v minulosti s největší 

pravděpodobností čerpal v rozporu se zákonem o konfliktu zájmů. Podle kvalifikovaných odhadů by 

se mělo jednat o více než deset tisíc přiznaných dotací v celkové hodnotě téměř 13 miliard korun.  

V červnu 2022 ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že 

koncern Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Nedávno jsme se zeptali pana 

ministra Nekuly, jak je s vymáháním daleko a zjistili jsme, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. 

Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl. Šlo 

o společnosti Agroparkl a ZOD Zálabí které dostaly necelých 400 tisíc korun v rámci finanční podpory 

pojištění. 

Z uvedeného je zřejmé, že žádné vymáhání Nekulův rezort neprovádí a ani nechystá. Pan Nekula je 

jedním z těch politiků, kteří Babišově holdingu přidělovali dotace v rozporu se zákonem. Z těchto 

důvodů Vás žádáme abyste zvážil další působení pana Nekuly ve Vaší vládě.   

Vážený pane profesore, 

prosíme, zasaďte se Vy osobně o skutečnou deagrofertizaci naší společnosti. 

 

S pozdravem 

Ing. Vojtěch Razima,  
ředitel společnosti Kveulant.org, o.p.s. 
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